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๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา  คัชรินทร์ 22 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์  ตั้งธรรมพิทักษ์ 23 
๕. อาจารย์ชนิดาวดี    สายืน 24 
๖. อาจารย์กรกนก    ตระกูลการ 25 
๗. อาจารย์กิรณานันท์   สนธิธรรม 26 
๘. อาจารย์อัจฉรา    วริลุน 27 
๙. อาจารย์บุณยดา    วงค์พิมล 28 
๑๐. อาจารย์ณิชพันธุ์ระวี   เพ็งพล 29 
๑๑. อาจารย์สมหมาย    กุมผัน 30 
๑๒. อาจารย์ยุวดี    บาคาล 31 
๑๓. อาจารย์ล าพงษ์    ศรีวงค์ชัย 32 
๑๔. อาจารย์โชติระวี    อินจ าปา 33 
๑๕. อาจารย์วิภาพร    จันทนาม 34 
๑๖. อาจารย์พรรณงาม   วรรณพฤกษ์ 35 
๑๗. อาจารย์เครือวัลย์    ดิษเจริญ 36 
๑๘. อาจารย์พรรวินท์    ธนินธิติพงศ์ 37 
๑๙. อาจารย์ณัฐิกา    ราชบุตร 38 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐. อาจารย์ช่อทิพย์    แตงพันธ์ 1 
๒๑. อาจารย์ทองมี    ผลาผล 2 
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รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 2 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 
---------------------------------- 4 

 5 
ผู้มาประชุม (คณะครุศาสตร์) 6 
 7 

๑. อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์   บุตรทองทิม 8 
๒. อาจารย์ราชันย์    เจริญแก่นทราย 9 
๓. อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์   ชมพูพาทย์ 10 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต ิ  ประเสริฐสังข์ 11 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ   จันตะคุณ 12 
๖. อาจารย์รุจิเรข    บุญกาพิมพ์ 13 
๗. อาจารย์มนตรี    เตียนพลกรัง 14 
๘. อาจารย์ส าเนียง    จุลเสริม 15 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  น านาผล 16 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  สาระขันธ์ 17 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม 18 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ์ 19 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา  ชาปัญญา 20 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร 21 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 22 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม 23 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ดีไม่น้อย 24 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์  ปานทอง 25 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร  บุญทวี 26 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด 27 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงจันทร์    กะลาม 28 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ    วรรณภักดี     ภูมิพันธ์ 29 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา     ชัยสวัสดิ ์30 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ 31 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาต ิ  ชาญวิจิตร 32 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เศษฐจ านง 33 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพงษ์   ร่มแก้ว 34 
๒๘. อาจารย์ ดร.พรชัย     ผาดไธสง 35 
๒๙. อาจารย์ ดร.มนชิดา      ภูมิพยัคฆ์ 36 
๓๐. อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา   ปรีดาพันธุ์ 37 
๓๑. อาจารย์ ดร.บพิตร   เค้าหัน 38 
๓๒. อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ     รักษ์แพทย์ 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓๓. อาจารย์ ดร.ภัทรวรรณ   ค าแปล 1 
๓๔. อาจารย์ ดร.หทัย    น้อยสมบัติ 2 
๓๕. อาจารย์ ดร.ขวัญชนก   อ าภา 3 
๓๖. อาจารย์ ดร.พิริยา     พิทยาวัฒนชัย 4 
๓๗. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย   ศิลปโชค 5 
๓๘. อาจารย์ ดร.ทนันยา     ค าคุ้ม 6 
๓๙. อาจารย์ศุภชัย      ราชอาจ 7 
๔๐. อาจารย์หนึ่งฤทัย    ม่วงเย็น 8 
๔๑. อาจารย์ศาสตราวิทย์   วงศ์บุตรลีวัฒนา 9 
๔๒. อาจารย์จักรพัฒน์   ภูมิพันธ์ 10 
๔๓. อาจารย์อ านาจ      ถามะพันธ์ 11 
๔๔. อาจารย์สิวะโวจ    วรรณจันทร์ 12 
๔๕. อาจารย์ปิยธิดา    ศรีศิริ 13 
๔๖. อาจารย์สุรเชษฐ์    อินธิแสง 14 
๔๗. อาจารย์กิ่งดาว    ดลเจิม 15 
๔๘. อาจารย์ศิมาวรรณ   โฮมแพน 16 
๔๙. อาจารย์ชาญยุทธ    สอนจันทร์ 17 
๕๐. อาจารย์จิรวัฒน์      เย็นใส 18 
๕๑. อาจารย์ทิวาพร      อรรคอ านวย 19 
๕๒. อาจารย์จุฑามาศ    ภูเกิดพิมพ์ 20 
๕๓. อาจารย์ธรรมชาติ     ถามะพันธ์ 21 
๕๔. อาจารย์ตันติกร      ภูเกิดพิมพ์ 22 
๕๕. อาจารย์อุมาพร      ไวยารัตน์ 23 
๕๖. อาจารย์เกศินี    ศรีวงค์ษา 24 
๕๗. อาจารย์เพ่ิมพร    สุ่มมาตย์ 25 
๕๘. อาจารย์กีรภัทร    จรรยาค านึง 26 
๕๙. อาจารย์ประเสริฐ     สุทธิประภา 27 
๖๐. อาจารย์ชัชวาล    สร้อยกุดเรือ 28 
๖๑. อาจารย์เชอรี่    เกษมสุขส าราญ 29 
๖๒. อาจารย์เจษฎ์บดินทร์   จิตต์โศภิตานนท์ 30 
๖๓. อาจารย์ปิยะธิดา     ชนะพันธ์ 31 
๖๔. อาจารย์เฉลิมวุฒิ    ศุภสุข 32 
๖๕. อาจารย์ธนิกานต์     ศิริภักดิ์   33 
๖๖. อาจารย์รัชฎาพร    ศรีพิบูลย์ 34 
๖๗. อาจารย์ทแกล้ว    แกล้วกล้า 35 
๖๘. อาจารย์เมตตา    ฟองฤทธิ์ 36 
๖๙. อาจารย์ฟ้าสวย    ตรีโอษฐ์ 37 
๗๐. อาจารย์พันธ์ทิพา    คนฉลาด 38 
๗๑. อาจารย์ธวัชชัย    เหล่าสงคราม 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗๒. อาจารย์อุไรวรรณ   นาสิงห์ทอง 1 
๗๓. อาจารย์อนันตศักดิ์   พลแก้วเกษ 2 
๗๔. อาจารย์ดวงทิพย์    วงศ์นาค 3 
๗๕. อาจารย์นุจิรา    สุวรรณโท 4 
๗๖. อาจารย์ชญตว์     อินทร์ชา 5 
๗๗. อาจารย์พรนวลผจง    หลวงวังโพธิ ์6 
๗๘. อาจารย์กนกวรรณ   แก่นนาค า 7 
๗๙. อาจารย์ภัทรพร    ผลดี 8 
๘๐. อาจารยสุรางรัตน์   แบมขุนทด 9 
๘๑. อาจารย์อัธยา      เมิดไธสง 10 
๘๒. อาจารย์นุชรินทร์     มิ่งโอโล 11 
๘๓. อาจารย์นันทวัน     เจ๊กจันทึก 12 
๘๔. อาจารย์วิชิต    ถิรเดโชชัย 13 
๘๕. อาจารย์ชมบุญ    สุทธิปัญโญ 14 

 15 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะครุศาสตร์) 16 
 17 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์ 18 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชุติมารังสรรค์ 19 
๓. อาจารย์พิสิฐ    พินิจสกุล 20 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์ 21 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์ 22 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัณยาภรณ์  นวลสิงห ์23 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน 24 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ   รสจันทร์ 25 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิศ          โนมะยา   ฟลอส์ซี  26 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  ชนะนิล 27 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก 28 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา  ถิรเดโชชัย 29 
๑๓. อาจารย์ ดร.กัญญาวดี   แสงงาม 30 
๑๔. อาจารย์คชษิณ    สุวิชา 31 
๑๕. อาจารย์การุณา     แก้วนิมิตร 32 
๑๖. อาจารย์อุรัจฉทาธ์    นามรักษ์ 33 
๑๗. อาจารย์จักรกริช     โพธิ์ศรี 34 
๑๘. อาจารย์สันติ    ทิพนา 35 
๑๙. อาจารย์พรหมลิขิต    จิตจักร 36 
๒๐. อาจารย์ ดร.ประคอง     ยุคะลัง 37 
๒๑. อาจารย์อัจนา    น้อยบุดดี 38 
๒๒. อาจารย์นธภร    ไชยธรรม 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๓. อาจารย์กฤษฎาภรณ์   จันทร์ศรี 1 
  2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 2 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 
---------------------------------- 4 

 5 
ผู้มาประชุม (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 6 
 7 

๑. อาจารย์อัจฉรียา     พัฒนสระคู 8 
๒. อาจารย์ ดร.ภัทริยา   พรหมราษฎร์ 9 
๓. อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์     ภักดีวุฒิ 10 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุติมา   ฮามค าไพ 11 
๕. อาจารย์ ดร.ภัทริกา   ชินช่าง 12 
๖. อาจารย์ ดร.มงคล   เอกพันธ์ 13 
๗. อาจารย์ ดร.วรรณษา   วังแสนแก้ว 14 
๘. อาจารย์เกรียงไกร     กันแก้ว 15 
๙. อาจารย์จุฑารัตน์     จิตต์ถนอม 16 
๑๐. อาจารย์สิทธิศักดิ์    เตียงงา 17 
๑๑. อาจารย์ศศิกาญจน์     หมอกมีชัย 18 
๑๒. อาจารย์รุ่งอรุณ    ศุภกฤตอนันต์ 19 
๑๓. อาจารย์กนกวรรณกรณ์     หลวงวังโพธิ ์20 
๑๔. อาจารย์ญาณกร     เขตศิริสุข 21 
๑๕. อาจารย์ตรีธิดา      บุญทศ 22 
๑๖. อาจารย์ดวงดาว     ภูครองจิตร 23 
๑๗. อาจารย์จีระพัฒน์     จูมกุมาร 24 
๑๘. อาจารย์สุพจน์      บัวเลิง 25 
๑๙. อาจารย์อัจฉราภรณ์   จุฑาผาด 26 
๒๐. อาจารย์จารุวรรณ     สุภาชัยวัฒน ์27 
๒๑. อาจารย์รุ่งวิทย์    ตรีกุล 28 
๒๒. อาจารย์สายรุ้ง      ธรณี 29 
๒๓. อาจารย์สุริยาวุธ    ธรณี 30 
๒๔. อาจารย์พรรณภา     สังฆะมณี 31 
๒๕. อาจารย์อินทร์      อินอุ่นโชติ 32 
๒๖. อาจารย์รักษดาวัลย์   ศิริตาค า 33 
๒๗. อาจารย์มณฑิรา    มณีแสง 34 
๒๘. อาจารย์สิรวิชญ์      ปิ่นค า 35 
๒๙. อาจารย์เขมวิทย์    จิตตะยโสธร 36 

 37 
 38 
 39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้ไม่มาประชุม (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี) 1 
 2 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา   พิมพ์ทา 3 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ    โพนศิริ 4 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง    ศรีธรราษฎร์ 5 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร     แก้วสะอาด 6 
๕. อาจารย์นุชศรา      นันโท 7 
๖. อาจารย์ดวงเดือน     เภตรา 8 
๗. อาจารย์ปริเยศ      พรหมประสิทธิ์ 9 
๘. อาจารย์อุณนดาทร   มูลเพ็ญ  ลาศึกษาต่อ 10 
๙. อาจารย์สุธาสินี    วังคะฮาต ลาศึกษาต่อ 11 
๑๐. อาจารย์สุนันวดี      พละศักดิ์ ลาศึกษาต่อ 12 

 13 
 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 2 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 
---------------------------------- 4 

 5 
ผู้มาประชุม (คณะนิติรัฐศาสตร์) 6 
 7 

๑. อาจารย์สุพัฒนา    ศรีบุตรดี 8 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง 9 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา   สุขเพิ่ม 10 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี 11 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร  วริวรรณ 12 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  สนวา 13 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร   ไชยวิเศษ 14 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต. พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์ 15 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ 16 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์    สินธุเดช 17 
๑๑. อาจารย์ณัฐพงษ์     ราชม ี18 
๑๒. อาจาร์วุฒิชัย    ตาลเพชร 19 
๑๓. อาจารย์ปิ่นบุญญา     ล ามะนา 20 
๑๔. อาจารย์นภัสภรณ์   ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 21 
๑๕. อาจารย์ริยา    เด็ดขาด 22 

 23 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะนิติรัฐศาสตร์) 24 
 25 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ 26 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญแสงโท 27 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์    แสงเรณู 28 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์    นิลผาย 29 
๕. อาจารย์ปฏิวัติ    ธีระวิชชากูร 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  1 

คร้ังที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 2 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 
---------------------------------- 4 

 5 
ผู้มาประชุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 6 
 7 

๑. อาจารย์ ดร.ธีรพล   สืบชมพู 8 
๒. อาจารย์ณัฐธิดา    บุตรพรม 9 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา 10 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด 11 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  สุพะก า 12 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิศ   วังโน 13 
๗. อาจารย์ ดร.ประมูล     สุขสกาวผ่อง 14 
๘. อาจารย์ ดร.ศิริญญา   อ่อนอัฐ 15 
๙. อาจารย์กล้า    ภูมิพยัคฆ์ 16 
๑๐. อาจารย์วาทินี      ดวงอ่อนนาม 17 
๑๑. อาจารย์ทรัพย์กนก   รัตนณเฑียรชัย 18 
๑๒. อาจารย์ชาตรี    ทองวรรณ 19 

 20 
ผู้ไม่มาประชุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 21 
 22 

 23 
 24 

 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พิธีการก่อนการประชุม 1 
 2 
๑.๑ แสดงความยินดีกับส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 3 
 4 

 5 
๑.๒ แสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วย 6 

ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 7 
 8 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล สังกัด หมายเหตุ 

    
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ คณะครุศาสตร์ ไปราชการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพงษ์  ร่มแก้ว คณะครุศาสตร์  ไปราชการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร  บุญทวี คณะครุศาสตร์ ไปราชการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เศรษฐจ านง คณะครุศาสตร์  
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิณ  บรรณกิจ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทจิตกรณ์  เพชรภักดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  นรากุลนันท์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 

๑ อาจารย์ ดร.พิมชนก  ไพรีพินาศ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์  
๒ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  สาระพล สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ไปราชการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์  ทองปาน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(การสอนภาษาอังกฤษ)  
 

๔ อาจารย์ ดร.ประมูล  สุขสกาวผ่อง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  1 
 2 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 
ประธานที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าบุคลากรมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัย4 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  5 
 6 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 7 
 8 
      ๑.๑ แนะน าอาจารย์ที่มาปฏิบัติงานใหม่ 9 
 10 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า แนะน าอาจารย์11 
ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ดังนี้ 12 
          13 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล  สังกัด 

๑ อาจารย์ณัฐิกา  ราชบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒ อาจารย์ช่อทิพย์  แตงพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓ อาจารย์พรรวินท์  ธนินธิติพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๔ อาจารย์ทองมี  ผลาผล คณะพยาบาลศาสตร์ 
๕ อาจารย์ ดร .ขาธวัชชัย  ดาเชิงเ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 14 
มติที่ประชุม รับทราบ 15 
 16 
      ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  17 
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 18 
 19 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการประเมิน20 
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดดังนี้     21 
      22 

ระดับ หลักสูตร /คณะ  
ผลการประเมินฯ 
ผล

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
หลักสูตรปริญญาตรี ๑. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  

    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
๔.๐๗ ดีมาก 

๒. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์   
     คณะนิติรัฐศาสตร์ 

๔.๐๖ ดีมาก 

๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
    คณะนิติรัฐศาสตร์ 

๔.๐๔ ดีมาก 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต และ
ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต 

๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

๓.๙๗ ดี 

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
      สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

๓.๘๐ ดี 

๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
    คณะครุศาสตร์ 

๓.๗๓ ดี 

คณะ ๑. คณะนิติรัฐศาสตร์ ๔.๘๑ ดีมาก 
๒. คณะครุศาสตร์ ๔.๖๑ ดีมาก 
๓. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๔.๔๓ ดี 

 1 
มติที่ประชุม รับทราบ 2 
 3 
      ๑.๓ สรุปรายงานการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  4 
        กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
 6 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สรุปรายงาน 7 
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 8 

๑. การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  9 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยตามพระราชบัญญัติเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง10 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ท าให้ฐานเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทาง11 
ศึกษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีข้าราชการจ านวน ๑๐ คน 12 
 13 

๒. การปรับเพ่ิมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ๑.๕ เท่า และ เพ่ิมขึ้น ๑.๗ เท่า  14 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยประเด็นการปรับเพ่ิมเงินให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว  15 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมติเห็นชอบให้น าเสนอเรื่องการปรับเพ่ิม16 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพ่ือพิจารณา  17 
ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก็จะด าเนินการเสนอเรื่องต่อกรรมการข้าราชการ 18 
พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ในล าดับต่อไป 19 
 20 
      ๑.๔ การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 21 
        ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – 19)  22 
 23 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดการเรียน 24 
การสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)COVID – 19( ขอให้คณาจารย์แจ้งนักศึกษา25 
ทุกคนในชั้นเรียนให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่า 26 
๒๐๑๙ )COVID – 19( การจัดการเรียนการสอนจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 27 
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ )COVID – 19( 28 
 29 
มติที่ประชุม รับทราบ 30 
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      ๑.๕ การรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  1 
 2 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย3 
ราชภัฏร้อยเอ็ดไดน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑,๘๐๐ คน  4 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัครนักศึกษา ขณะนี้มีจ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนประมาณ ๑,๑๐๐ คน และ 5 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยได้หารือแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่กับคณบดี โดยจะด าเนินการเปิดรับ6 
นักศึกษาแบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเปิดรับสมัคร และส่วนที่ ๒ ระดับคณะจะเปิดรับ7 
สมัครนักศึกษารอบรับตรง โดยก าหนดการเริ่มเปิดรับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งคาดการณ์ว่า 8 
จะมีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้นประมาณ ๑,๕๐๐ คน ในการนี้มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืออาจารย์และ9 
บุคลากรทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 10 
 11 
มติที่ประชุม รับทราบ 12 
 13 
      ๑.๖ ข้อมูลบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 14 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จ านวนบุคลากรที่รับ15 
การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 16 

๑.  สายวชิาการ มีอาจารย์จ านวน ๓๑๖ คน จบวุฒปิริญญาเอก จ านวน ๑๐๑ คน  17 
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๙๓ คน รองศาสตราจารย์ จ านวน ๒ คน  18 

๒.  สายสนับสนุน มีจ านวน ๒๙๖ คน ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 19 
ระดับช านาญการ จ านวน ๙ คน  20 
 21 
มติที่ประชุม รับทราบ 22 

 23 
      ๑.๗ การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 24 
 25 
        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย 26 
ราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เสนอขอแบ่งโครงสร้าง 27 
ส่วนราชการภายใน ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา)กกอ.( เพ่ือพิจารณานั้น โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา28 
)กกอ.( ได้ให้แนวทางการแบ่งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา ว่าหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น จะต้องเป็น29 
หน่วยงานที่ไม่ใช่คณะ แต่เป็นหน่วยงานที่สามารถด าเนินการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และการพัฒนา30 
ท้องถิ่น ไปพร้อมกันได้ ดังนั้นคณะด าเนินงานแบ่งส่วนโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัย จึงต้องเตรียมข้อมูลดังกล่าว31 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือหารือแนว32 
ทางการด าเนินการก าหนดโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางที่คณกรรมการ 33 
การอุดมศึกษา )กกอ.( ก าหนด 34 
 35 
มติที่ประชุม รับทราบ 36 
   37 
 38 
 39 
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      ๑.๘ การด าเนินงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 
 2 
        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัย 3 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินงานก่อสร้าง ดังนี้ 4 
        โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องเรียนรวมอาคาร5 
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวิชารงกรณ และห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี  เกษมทรัพย์ ซึ่งจะด าเนิน6 
แล้วเสร็จในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  7 
        โครงการก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ8 
ร้อยเอ็ด ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี ซึ่งกระทรวง9 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่โดยมหาวิทยาลัยจะต้องจัดท ารั้วขอบเขตพ้ืนที่10 
การใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ก าหนดแล้ว11 
เสร็จช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 12 
        โครงการปรับปรุงอาคารและพ้ืนที่โดยรอบอาคาร อันเนื่องมาจากประสบวาตภัย 13 
จ านวน ๑๓ รายการ ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จแล้วจ านวน ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างประกวดราคา 14 
จ านวน ๓ รายการ  15 
 16 
มติที่ประชุม รับทราบ 17 
 18 
      ๑.๙ งานวางแผนและงบประมาณ 19 
 20 
        อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์ค าจันทร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ21 
ร้อยเอ็ด ได้จัดด าเนินการส ารวจการจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไปเรียบร้อยแล้ว 22 
ฝ่ายแผนงานและโยบาย ขอขอบคุณทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ส่งแบบส ารวจจัดท าค าของบประมาณดังกล่าว และ23 
จะด าเนินการน าเสนอค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาต่อไป 24 
 25 
มติที่ประชุม รับทราบ 26 
 27 
      ๑.๑๐ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (THAILAND RESEARCH EXPO 2020) 28 
 29 

   อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  30 
๒๕๖๓ )THAILAND RESEARCH EXPO 2020( ในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทารา 31 
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพ่ือพัฒนา32 
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในปีนี้จัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่  33 
“นิวนอร์มัล” จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ )Covid-19( โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  34 
ได้จัดเตรียมส่งผลงานวิจัยและตัวแทนนักวิจัยเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 35 
         ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์/ นักวิจัย ส่งผลงาน36 
เข้าร่วมชมการน าเสนอผลงานวิจัยในงานดังกล่าว 37 
 38 
มติที่ประชุม รับทราบ 39 
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       ๑.๑๑ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  1 
         “The 4rd Roi Et Rajabhat University National and  2 
         International Conference on Education and Technology  3 
         Research (RERU ICET IIII) : New Normal   4 
   5 
         อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราช6 
ภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดเตรียมแผนก าหนดการจัดงานการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 7 
“The 4rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and 8 
Technology Research (RERU ICET IIII) : New Normal ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 9 
ซ่ึงจะเป็นการจัดการน าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา โดยเบื้องต้นมหวิทยาลัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 10 
ซึ่งเคยเป็น key speaker ในการจัดงาน RERU ICET III เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐเอมริกา 11 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชิมาเนะ Shimane ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น 12 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และ13 
นักศึกษา จัดเตรียมผลงานวิจัยเพ่ือร่วมน าเสนอผลงานในการจัดงานดังกล่าว 14 
 15 
มติที่ประชุม รับทราบ 16 
 17 
      ๑.๑๒ การช าระค่าบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 18 
  19 

   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่  20 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ )COVID-19( มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงไดก้ าหนด21 
ปฏิทินการช าระค่าบ ารุงการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยขยายระยะเวลาการช าระค่าบ ารุงการศึกษา22 
จนถึงสิ้นสุดภาคการศึกษา และงดเว้นค่าปรับในการช าระค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้า  23 
             24 
มติที่ประชุม รับทราบ 25 
 26 
      ๑.๑๓ รายงานจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 27 
  28 

   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 
ร้อยเอ็ด ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว สรุปข้อมูลจ านวนนักศึกษาใหม่  30 
ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๑,๑๖๔ คน  31 
                32 
มติที่ประชุม รับทราบ 33 
 34 
      ๑.๑๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  35 
        พ.ศ.๒๕๖๓ 36 
 37 

   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
ร้อยเอ็ด ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ.๒๕๖๓  39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ซึ่งเปิดช่องทางให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาที่เรียนโอนได้ และเปิดช่องทางให้สาขาวิชา 1 
ทีไ่ด้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิชาเรียนได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าว 2 
อยู่ระหว่างการด าเนินลงนามจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หากด าเนินแล้วเสร็จจะแจ้งเผยแพร่ 3 
ให้ทราบอีกครั้ง 4 
 5 
มติที่ประชุม รับทราบ 6 
 7 
      ๑.๑๕ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 8 
 9 
        อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและ10 
สหกรณ ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ11 
นวัตกรรม )Agritech and Innovation Center : AIC) ให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกร สามารถน าองค์ความรู้ไป12 
ต่อยอดพัฒนาการผลิต อบรมบ่มเพาะเกษตรกร เปิด Classroom ออนไลน์ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่  13 
ซึ่งมหาวิทยาลัยน าเรื่องหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และขอความร่วมมือไปยังคณะต่าง ๆ  14 
เพ่ือขออนุเคราะห์บุคลากรร่วมด าเนินงานต่อไป 15 
 16 
มติที่ประชุม รับทราบ 17 
  18 

     ๑.๑๖ การประกวดทักษะภาษาอังกฤษ 19 
 20 

   อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีศูนย์ภาษา  21 
ได้ก าหนดการด าเนินการประกวดทักษะภาษาอังกฤษ อาชิเช่น การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ  22 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ เป็นต้น ชิงรางวัลทุนการศึกษา 23 
ซ่ึงได้ก าหนดช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 24 
 25 
มติที่ประชุม รับทราบ 26 
 27 

     ๑.๑๗ การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 28 
       ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  29 

 30 
   อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์ 31 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ )COVID-19( กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 32 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน,33 
กิจกรรมรับน้องใหม่, กิจกรรมประชุมเชียร์ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเลื่อนหรือ34 
งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของนักศึกษาทุกกรณี และให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรค35 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ )COVID-19( โดยเคร่งครัด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก็ได้ด าเนินการตาม36 
แนวโยบายอย่างเคร่ง ดังนี้ 37 
        การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  38 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ด าเนินการจัดผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน 1 
๒๕๖๓ และในส่วนกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไปยังคณะต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมให้2 
ค านึงถึงการเว้นระยะห่าง และค านึงถึงความปลอดภัยในการเฝ้าระวังการติดไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ )COVID-19(  3 
เป็นอย่างดีดัง 4 
        ในส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของ5 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ )COVID-19( โดยจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการจัดกิจกรรม6 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการคัดกรองโรคโดยเคร่งครัด 7 
 8 
มติที่ประชุม รับทราบ 9 
 10 
      ๑.๑๘ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 11 
 12 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ13 
ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร14 
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษามหาวิชาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้เข้า15 
ร่วมกิจกรรมทุกคน และนักศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจุดคัด16 
กรองโรคก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และให้ทุกคนสวมหน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ )COVID-19( 17 
ส่วนการจัดที่นั่งของอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยจัดเก้าอ้ีนั่งเว้นระยะห่าง และขอความอนุเคราะห์18 
ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 19 
  20 
มติที่ประชุม รับทราบ 21 
 22 
      ๑.๑๙ การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 23 
        รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 
 25 

   อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที ่มหาวิทยาลัย 26 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ไดก้ าหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี27 
สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็น28 
การวางพานพุ่มถวายพระพร จากนั้นจะมีกิจกรรมการอบรมในส่วนของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 29 
โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ )จัดกิจกรรมเฉพาะช่วงเช้า( ส าหรับการแต่งกายข้าราชการ/พนักงาน30 
มหาวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดปกติขาว บุคลากรส่วนอื่น ๆ  แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง  31 
         32 
มติที่ประชุม รับทราบ  33 
 34 
      ๑.๒๐ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจ าปี ๒๕๖๓ 35 
 36 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ี37 
สภากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต  38 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  39 



 
 

 

รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อเป็นกุศลตามวันเวลา และสถานที่ 1 
ดังกล่าว 2 
 3 
มติที่ประชุม รับทราบ  4 
 5 
      ๑.๒๑ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 6 
 7 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ี8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ก าหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 9 
๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาวชราลงกรณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาและ10 
บุคคลภายนอกเข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน ดังนั้นเพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร11 
นา ๒๐๑๙ )COVID-19( มหาวิทยาลัยจึงก าหนดมาตรการป้องกันการเว้นระยะห่างทางสังคม และก าหนด12 
จ านวนให้ตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รายละเอียดก าหนดส านัก13 
กิจการนักศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 14 
 15 
มติที่ประชุม รับทราบ  16 
     17 
      ๑.๒๒ สถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี ๒๕๖๓ 18 
 19 
        อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ20 
ร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมประกวดสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดเตรียม21 
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี ๒๕๖๓ เช่น การจัดท ารั้วแนวเขต22 
มหาวิทยาลัย, การติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบสถานศึกษา, การรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาสวมใส่หมวก23 
กันน็อคในการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง24 
กับสถานศึกษาปลอดภัย ในการนี้จึงขอความร่วมมืออาจารย์ช่วยรณรงค์และสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษา25 
ปลอดภัย ประจ าปี ๒๕๖๓ 26 
         27 
มติที่ประชุม รับทราบ  28 
 29 
      ๑.๒๓ มาตรการช่วยเหลือสังคม และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ 30 
        การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 31 
 32 
        อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามทีม่หาวิทยาลยัราชภฏั33 
ร้อยเอ็ด ได้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ34 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ )COVID-19( ดังนี้ 35 
        - ลดค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ ร้อยละ ๒๕ ตลอดทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๓  36 
        - ลดค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยละ ๑๐  37 
        - การจ้างงานนักศึกษา โดยการจ้างงานเพ่ือให้นักศึกษาได้ท างานในช่วงปิดภาคเรียน 38 
        - มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ในวันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 39 
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        - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดสรรเงินทุนกู้ยืมฉุกเฉิน กรณีท่ีนักศึกษา 1 
ที่ได้รับผลกระทบไม่มีเงินช าระค่าเล่าเรียนหรือค่าหอพัก ซ่ึงสามารถยื่นเรื่องขอกู้ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้ง2 
ผู้ปกครองรับทราบ โดยยื่นกูย้ืมได้ที่ส านักกิจการนักศึกษา 3 
        - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย4 
และนวัตกรรม ช่วยสังคมโดยด าเนินกิจกรรมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโค5 
โรน่า ๒๐๑๙ )COVID-19( วัตถุประสงค์เพ่ือจ้างงานประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร 6 
        ในการนี้ ขอเชิญชวนอาจารย์ร่วมกิจกรรมเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการฯ สามารถ7 
ติดต่อได้ที่รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 8 
 9 
มติที่ประชุม รับทราบ  10 
 11 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 12 
 13 
      การรับรองรายงานการประชุมอาจารย์  ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 14 
 15 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ16 
ร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 17 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์ ๑  18 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ นั้น บัดนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน19 
การประชุมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายงานประชุมได้โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ 20 
http://www.reru.ac.th/ index.php/University-Council/รายงานการประชุม 21 
 22 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 23 
    โดยไมมี่ข้อแก้ไข 24 
 25 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง  26 
      - ไม่มี 27 
 28 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 29 
      - ไม่มี 30 
 31 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 32 
 33 
      ๕.๑ ค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) 34 
 35 
        อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมประธานสภา36 
คณาจารย์และข้าราชการ แห่งประเทศไทย ได้ติดตามเรื่องค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย37 
)งบประมาณแผ่นดิน(ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้จ่ายเงินเดือนแก่สายผู้สอนอัตรา ๑.๗ 38 
และ สายสนับสนุนวิชาการอัตรา ๑.๕ แต่ในเงินงบประมาณค่าจ้างนั้นขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้บริหาร39 
จัดการ ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็ได้มีพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามที่รัฐบาล40 
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รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก าหนดแล้ว )รายละเอียดดังเอกสารที่ได้น าเสนอต่อคณาจารย์เรียบร้อยแล้ว( ดังนั้น สภาคณาจารย์และ1 
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าแบบส ารวจความประสงค์อัตราค่าจ้างและเงินเดือน 2 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย)งบประมาณแผ่นดิน( และจะเริ่มด าเนินการแจกแบบส ารวจดังกล่าว ในวันที่  3 
๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย)งบประมาณแผ่นดิน( 4 
กรอกข้อมูลแบบส ารวจและส่งคืนยังสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือจะได้น า5 
ข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์และน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 6 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าจ้างและเงินเดือน7 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย)งบประมาณแผ่นดิน( ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้จ่ายเงินเดือนแก่8 
สายผู้สอนอัตรา ๑.๗ และ สายสนับสนุนวิชาการอัตรา ๑.๕ แต่เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีสวัสดิการ9 
อ่ืน ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ เหมือนข้าราชการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จึงหาแนว10 
ทางการบริหารจัดการค่าจ้างและเงินเดือนดังกล่าวร่วมกัน โดยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ๑.๕ 11 
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ๑.๒ และที่เหลืออีก ร้อยละ ๒ นั้น มหาวิทยาลัยน าไปเป็นค่า12 
สวัสดิการส่วนอ่ืน ๆ เช่น จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น และมหาวิทยาลัยราชภัฏ13 
ร้อยเอ็ด ก็อยู่ระหว่างการหาแนวทางด าเนินการปรับค่าจ้างและเงินเดือนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้14 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านช่วยกัน15 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ได้จ านวนมาก เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณเพ่ือบริหาร16 
จัดการต่อไป 17 
      18 
มติที่ประชุม รับทราบ  19 
 20 
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. โ 21 
 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

นายเอกชัย  จันทะคัด 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 


